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VACATURE 
12 Student rechtshulpverleners bij Stichting Je Goed Recht 
 
Draag bij aan betere en toegankelijke sociale rechtshulp in Rotterdam! 

Ben jij maatschappelijk betrokken en wil je jouw juridische kennis toepassen in de praktijk? Ben jij die 
ambitieuze rechtenstudent die betaald werkervaring wil opdoen? Wil je tijdens je opleiding en werk voor 
onze stichting begeleid worden door gerenommeerde advocatenkantoren? Dan zoekt Stichting Je 
Goed Recht jou!  

Stichting Je Goed Recht is opgericht om kwalitatief hoogwaardige rechtshulp aan mindervermogende 
burgers in de gemeente Rotterdam te geven. Dit doen we door iedere week spreekuren in buurthuizen 
in Rotterdamse wijken te houden (eerstelijns rechtshulp). We werken nauw samen met 
Advokatenkollektief Rotterdam, Op Zuid Advocaten, Loyens & Loeff en NautaDutilh voor jouw opleiding 
en begeleiding en voor een warme overdracht van zaken naar een advocaat (tweedelijns rechtshulp).  

Wat jij gaat doen 

Je zal tijdens de spreekuren samen met andere studenten Rotterdamse burgers te woord staan, helpen 
met hun vragen en hen van advies voorzien. Je wordt hierin intensief begeleid door één van onze senior 
rechtshulp experts. De hulpvragen zijn heel divers, en kunnen te maken hebben met 
consumentenrecht, huurrecht, sociaalzekerheidsrecht en arbeidsrecht. Je gaat burgers helpen hun 
weg te vinden in wet- en regelgeving. Dat kan door het geven van een juridisch advies, helpen bij een 
aanvraag door samen een formulier in te vullen, het opstellen van een brief of contact op te nemen met 
een instantie. Geen dag is hetzelfde tijdens de spreekuren van Stichting Je Goed Recht. 

Naast het draaien van de spreekuren zal je op termijn de sociaal advocaten ondersteunen bij 
complexere vragen die uit het spreekuur voortkomen. Buiten de spreekuren in de wijk is jouw 
standplaats het kantoor van Advokatenkollektief Rotterdam aan de Crooswijksesingel.   

Wat we jou bieden 

Wij investeren in jou. Om je klaar te stomen voor het werk worden in de eerste zes maanden opleiding 
en (on the job) training gecombineerd met het draaien van spreekuren. De opleiding en training 
worden gegeven door de betrokken advocatenkantoren en de senior rechtshulp experts. Ook zal je door 
professionals getraind worden in gesprekstechnieken en andere belangrijke vaardigheden. Dit alles zal 
onder werktijd plaatsvinden. Na een aantal maanden ga je alleen spreekuren draaien en ga je met de 
sociaal advocaten aan de slag om uitdagende cases uit de spreekuren verder uit te werken. 

Naast het inhoudelijke werk is er ook ruimte voor gezelligheid, zoals bijvoorbeeld een maandelijkse 
borrel en een feestelijk diner in december.  
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Wie zoeken we 

Wij zijn op zoek naar 12 betrokken, doortastende, Universitaire studenten rechtsgeleerdheid die 
het Universitair Bachelor 2 niveau hebben afgerond en die anderhalf jaar vanaf 1 maart 2021 
beschikbaar zijn voor 8 uur per week. Je bent flexibel en schrikt er niet van als dingen anders lopen dan 
verwacht. Je vindt het leuk om te werken in een jonge organisatie en om af en toe mee te denken over 
de ontwikkeling ervan.  

Arbeidsvoorwaarden 

Het salaris bedraagt 11 euro per uur inclusief 8% vakantietoeslag. Je zult verder voorzien worden van 
alle benodigde tools, zoals een laptop. 

Reageren 

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk zondag 10 januari door jouw motivatiebrief, cv en cijferlijst 
op te sturen naar vacatures@stichtingjegoedrecht.nl. Laat je niet ontmoedigen door het bijvoegen van 
je cijferlijst, je motivatiebrief zal doorslaggevend zijn. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 
donderdag 21 en vrijdag 22 januari. Meer informatie over Stichting Je Goed Recht is te vinden op 
www.stichtingjegoedrecht.nl en www.deverrebergen.nl/programma/stichting-je-goed-recht/. 

 

 


